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Reunidos de maneira extraordinaria de forma 
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coa seguinte: 

ORDE DO DÍA

1. Punto único: Negociación e proposta de OEP 2020.

1. Punto único: Negociación e proposta de OEP 2020.

 Consideramos que a praza de Técnico Especialista de Bioloxía debe 
convocarse como un proceso extraordinario de estabilización e, como 
tal, non debería computar no total de prazas convocadas; pero se esta 
praza non se cubre no proceso habería que acumulala á convocatoria 
de acceso libre e superaríase a taxa de reposición, é o mesmo que pasa 
coas prazas de promoción interna. A única solución é sacar dúas 
convocatorias por separado.

Analizado o listado de vacantes que enviou a Xerencia e cotexadas 
todas as prazas compróbase que moitas están nas OEP anteriores, 
outras nos procesos que están en marcha  neste momento, outras cos 
tribunais formándose e as que quedan que cumpren os requisitos 
poden saír na OEP do ano que ven, por iso CCOO está a favor da 
proposta da Xerencia.

Carlos Mollinedo di que debiamos  ter esta reunión antes de reunirnos 
coa Xerencia, que tiñamos que ter a nosa proposta antes pero que non 
se traballou nela e considera que nesta OEP debería ir polo menos o 
50% das prazas da adicional IX.

O presidente do Comité contesta que non se fixo antes a convocatoria 
de reunión porque esta ía ser o primeiro contacto para recibir a 
proposta de Xerencia,  di tamén que a OEP faina a Universidade coas 
súas perspectivas e dende o Comité sempre se propuxeron outras 
opcións pero parécelle ben facer un traballo anterior e estudar as 
prazas vacantes para ter preparada unha proposta na que se poida 
estudar se  a promoción do persoal aos grupos altos puidera 
convocarse por promoción interna.

Dende UXT din que preferirían sacar as convocatorias de promoción 
interna e de acceso libre por separado, pero xa se lle propuxo por tres 



veces á Xerencia e nunca quixo facelo. Non ten nada que alegar á 
proposta de Xerencia, pero cre que debe solicitarse que no seguinte 
proceso as convocatorias de acceso libre e promoción interna sexan 
separadas e que a Xerencia non espere a novembro para convocarnos. 
Se a convocatoria se fixera con máis antelación daríanos a opción de 
conseguir melloras no persoal laboral.

Acordamos solicitar á Xerencia:

1. Que a praza de Técnico especialista de Bioloxía se convoque 
como de estabilización para que non compute como de 
reposición

2. Convocatorias separadas de acceso libre e promoción interna e 
que non espere a novembro para convocarnos;  se nos 
convoca ao primeiro de ano temos tempo de estudar as 
posibilidades de mellora do persoal laboral.

E sen máis temas que tratar levántase a sesión ás 10:20 horas.


